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ZAJĘCIA NR 1

WYCIECZKA

CEL: 

• Ukierunkowanie uwagi dzieci  na źródła  i rodzaje dymu, poprzez obserwacje 
środowiska.

PLAN:

1. Przygotowanie dzieci do spaceru – wycieczki.
2. Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja różnych dymów.
3. Zapowiedź rozmowy o spostrzeżeniach ze  spaceru.
4. Przygotowanie planszy z rysunkami.

PRZEBIEG WYCIECZKI:

Dzieci poznały źródła i rodzaje dymu;

➢ zaobserwowały dym unoszący się z kominów;
➢  dym wydobywający się z rur spalinowych samochodów;
➢ ludzie palący papierosy – przy okazji zapoznały się ze znakiem zakazującym 

palenia papierosów w miejscach publicznych;
➢ palące się liście i odpady na ogródku nieopodal przedszkola.

Podsumowanie wycieczki była rozmowa na temat obserwacji podczas wycieczki, 
oraz rysunki dzieci na temat „Źródła dymu”.



ZAJĘCIA NR 2

                     CO I DLACZEGO DYMI

CEL:

• Zlokalizowanie różnych źródeł dymu;
• określanie różnych rodzajów dymów;
• określanie przyczyn wydobywania się dymów.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Odbył się pokaz multimedialny „Co i dlaczego dymi”, na podstawie którego jak 
również w nawiązaniu do wycieczki dzieci podsumowały swoje wiadomości na temat
zanieczyszczenia środowiska spalinami:

➢ spalanie węgla w piecach, palenie szkodliwych materiałów np.: plastiku;
➢ spalanie benzyny w samochodzie;
➢ palenie papierosów.

Dzieci obejrzały również plansze dotyczące tematu zajęć. Na zakończenie zrobiły 
wystawę swoich rysunków pokazujących źródła dymów.



ZAJĘCIA NR 3

JAK SIĘ CZUJĘ GDY DYMI PAPIEROS

CELE:

• Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego.

PLAN:

1. Ćwiczenia oddechowe
2. Rozmowa z dziećmi
3. Zabawa w kwiatki
4. Zapoznanie dzieci z maskotką programu

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Podczas zajęć odbyła się zabawa relaksacyjna przy muzyce z ćwiczeniami 
oddechowymi.
Dzieci rozmawiały o czystym powietrzu – jak ważne jest dla naszego zdrowia.
Następnie odbyła zabawa – opowieść ruchowa przy muzyce - „Kwiatki” podczas 
której dowiedziały się o szkodliwości dymu papierosowego na otoczenie.
Zapoznały się z maskotka – Dinusiem.



ZAJĘCIA NR 4

CO DZIEJE SIĘ GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?

CELE:

• Zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów.

PLAN:

1. Piosenka o Dinusiu
2. Historyjka o podróży Dinusia pociągiem
3. Zabawa  plastyczna Dinuś

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ:

  
       Podczas zajęć dzieci odegrały inscenizację na podstawie historyjki      
o podróży Dinusia. Dowiedziały co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy 
w miejscach publicznych i jak mogą czuć się ludzie, którzy nie palą 
papierosów i muszą przebywać w takich miejscach. Następnie  poznały 
piosenkę o Dinusiu,
Zajęcia zakończyły się zabawą plastyczną na temat - „Dinuś”



ZAJĘCIA NR 5

JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO

CELE:

• wzrost kompetencji dzieci w zakresie:                                                                 
- umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych 
pomieszczeniach;
- umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

PLAN:

1. Odszukanie tabliczek z zakazem palenia
2. Rozmowa z dziećmi
3. Rysowanie własnego znaczka „NIE PAL PRZY MNIE”

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Odbył się pokaz multimedialny podczas którego dzieci poznały znak „Zakaz palenia”
i miejsca, gdzie są umieszczone. Dowiedziały się również, dlaczego w tych 
miejscach nie można palić papierosów.
Podczas spaceru odszukiwały znaki i dyskutowały na podstawie wcześniejszego 
pokazu na temat palenia papierosów w miejscach publicznych.
Po powrocie do przedszkola rysowały  znaczek na temat „Nie pal przy mnie”.



                                      Wystawa prac dzieci.



 Plakaty wykonane przez dzieci.



Te foldery przekazaliśmy rodzicom.





                 Plakat wykonany przez Łukasza i jego rodziców.



Dużo dymu i nieprzyjemny zapach..... obserwacja i rozmowa z dziećmi



Podczas spaceru szukaliśmy takich znaków


